
El proper mes d'octubre tindrà lloc l'Assemblea General de la 
“Associació de Cronistes Oficials del Regne de València”, la XXVII 
dels seus ordinals, complint així la norma estatutària i el costum 
mantingut, sense solució de continuïtat, de realitzar la dita cele-

bració tots els anys parells.  
La dita Assemblea tindrà lloc al llarg dels dies 17, 18 i 19 del 
proper mes d'octubre, i pròximament donarem a conéixer el con-
junt del seu programa, en el seu contingut definitiu, que es troba 
en avançat estat de confecció, encara que podem avançar que en el 

curs del primer dia, a celebrar a València, tindrà lloc, entre altres, 
el solemne acte inaugural, l'Assemblea estatutària de l'Associació 
i el tradicional dinar oficial. 
El segon dia de l'Assemblea, 18 d'octubre, tindrà per marc la 
ciutat de Castelló, on el bon fer del seu Cronista Oficial, el nostre 

company Antoni Josep Gascó, en completa col·laboració amb el 
seu Ajuntament, ens propiciarà una visita a la capital de la Plana 
que esperem resulte inoblidable, per al que s'està ultimant el 
desplegament del programa . 
Per l'últim dia de l'Assemblea, 19 d'octubre, després de valorar 
l'oferiment de diverses poblacions i resoldre alguns problemes 

sorgits, podem comunicar-vos que el marc de celebració de la 
jornada de clausura serà el d'una important població de la nostra 
Comunitat. 
Com hem dit, en propera comunicació a tots els Cronistes de la 
nostra Associació, donarem a conéixer el programa detallat de 

l'anunciada XXVII Assemblea, quan se trobe definitivament con-
clòs i, amb este, les bases i requisits per a participar en esta. 
Rebeu, amb sincer afecte, una cordial salutació del vostre company. 
FRANCISCO DE P. MOMBLANCH GARCIA, President 

El próximo mes de octubre tendrá lugar la Asamblea General de la 
“Asociación de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia”, la XXVII 
de sus ordinales, cumpliendo así la norma estatutaria y la costum-
bre mantenida, sin solución de continuidad, de realizar dicha cele-
bración todos los años pares.  

Dicha Asamblea tendrá lugar durante los días 17, 18 y 19 del próxi-
mo mes de octubre, y próximamente daremos a conocer el conjunto 
de su programa, en su contenido definitivo, que se halla en avanza-
do estado de confección, aunque podemos adelantar que en el curso 
del primer día, a celebrar en Valencia, tendrá lugar, entre otros, el 

solemne acto inaugural, la Asamblea estatutaria de la Asociación y la 
tradicional comida oficial. 
El segundo día de la Asamblea, 18 de octubre, tendrá por marco la 
ciudad de Castellón, donde el buen hacer de su Cronista Oficial, 
nuestro compañero Antoni Josep Gascó, en completa colaboración 

con su Ayuntamiento, nos propiciará una visita a la capital de la 
Plana que esperamos resulte inolvidable, para lo que se está ulti-
mando el programa a desarrollar. 
Para el último  día de la Asamblea, 19 de octubre, tras valorar el 
ofrecimiento de varias poblaciones y resolver algunos problemas 
surgidos, podemos comunicaros que el marco de celebración de la 

jornada de clausura será el de una importante población de nuestra 
Comunidad. 
Como hemos dicho, en próxima comunicación a todos los Cronistas de 
nuestra Asociación, daremos a conocer el programa detallado de la 
anunciada XXVII Asamblea, cuando se halle definitivamente concluido y, 

con el mismo, las bases y requisitos para participar en la misma. 
Recibid, con sincero afecto, un cordial saludo de vuestro compañero. 
FRANCISCO DE P. MOMBLANCH GARCIA, Presidente 
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Los miembros de la corporación municipal de 
Onteniente nombraron de forma unánime du-
rante el último pleno municipal como Cronista 
Oficial de la ciudad a Alfred Bernabeu. 

Asimismo, el equipo de gobierno sometió a 
valoración el reglamento por el cual se regula 
esta figura en la ciudad, y que obtuvo el voto a 
favor de todos los grupos políticos. “por su tra-
dición y por la utilidad de su labor histórica, la figu-
ra del Cronista Oficial de Onteniente es merecedora 
de ser revitalizada y de encontrar la continuidad 
necesaria para desarrollar plenamente su misión y 
acercar a los ciudadanos el conocimiento de los valo-
res históricos, sociales, culturales o políticos que 

conforman el patrimonio de Onteniente, ya que de 
este modo se fortalece la creación de la conciencia de 
pueblo”, indicó la alcaldesa, Lina Insa. 

Mediante esta ordenanza se regulará el conteni-
do material de las actividades inherentes a la 
condición de cronista, así como el procedimiento 
y las condiciones para su nombramiento. El nue-
vo Cronista Oficial, Alfred Bernabeu, es doctor 
en historia, catedrático de enseñanza secundaria 
en la especialidad de lengua valenciana y hace 
las funciones de Cronista de Onteniente desde el 
año 1999, primero como adjunto y después en 
funciones. 
(Las Provincias, 3 de julio de 2008) 

El cronista oficial de Sedaví, Vi-
cente Ruíz Monrabal, ha escrito un 
nuevo libro titulado “ELS NOS-
TRES AVANTPASSATS, MAL-
NOMS DE LA BONA GENT Y 
ASOCIACIONES DE SEDAVI” 
que ha editado el Ayuntamiento de 
su pueblo natal y cuya presentación 
pública se realizó el día 8 de mayo 
del corriente año, con la asistencia 
del Alcalde Don Rafael Pérez Mar-
tínez, de la Concejala de Cultura 
Doña María José Albiach y del 
Presidente de la Associació de Cro-
nistas Oficiales del Regne de Va-
lencia Don Francisco de P. Mom-
blanch García. El libro incluye los 
apodos y el árbol genealógico de 
cada “malnom” y las asociaciones 
locales con su historial y fotografí-
as de sus Juntas Directivas. Además 
incluye unos apartados sobre el 
origen del nombre de Sedaví y so-

bre los autores de la letra y de la 
música del Himno de la Corona-
ción de la Imagen de la Patrona, el 
poeta Juan Alegre de Alginet y el 
organista-músico Francisco Tito de 
La Vila Joiosa. 
Nuestro cronista honorario, el Re-
verendo P. Benjamín Agulló OFM, 
ingresó en la RACV y pronunció 
una brillante conferencia, donde, 
de forma amena, fue detallando la 
vida y trabajo de otro ilustre fran-
ciscano, el P. Fullana. Nuestra en-
horabuena. 
La Asociación Española de Cronis-
tas Oficiales ha sido distinguida 
por S.M. El Rey Juan Carlos I, con 
el titulo de “Real Asociación”, lo 
que supone un evidente honor para 
dicha Asociación y los compañeros 
Cronistas que la integran, entre los 
cuales figura un número importan-
te de cronistas valencianos. Por 

ello, felicitamos efusivamente a 
RAECO y a todos sus miembros. 
Asimismo, el Presidente de RAE-
CO, nuestro buen amigo Joaquín 
Criado, ha sido reelegido como 
Presidente de la Real Academia de 
Córdoba de Ciencias, Bellas Letras 
y Nobles Artes. Por ello, nuestra 
Asociación acordó trasladarle el 
acuerdo de felicitación que desde 
estas lineas reiteramos a tan ilustre 
colega. 
NOTA.- Como anteriormente en 
este mismo boletín indicamos, 
“Cronicó” insertará en el mismo 
información acerca de los libros 
que publiquen los Cronistas valen-
cianos, así como de las actividades 
culturales que realicen. A tal efecto, 
rogamos que los interesados nos 
facilite una sucinta nota escrita con 
expresión de lo actuado. 

NUEVO CRONISTA OFICIAL DE ONTENIENTE 

ACTIVIDADES DE LOS CRONISTAS 

ANY JAUME I 
 

Recordem als nostres cronistes i propers participants en la XVII Assemblea de Cronistes Oficials que, com indica-
ven en el nostre butlletí Núm 27, en commemorar-se enguany el centenari del natalici del rei Jaume I be podríem 
dedicar alguns dels treballs o investigacions històriques que es presenten a glosar la figura d’aquest rei en relació 
directa amb els nostres pobles i la seua influència en el devenir històric. 
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DIVENDRES, 5 DE DESEMBRE. VALÈNCIA-MONTPELLIER 
Eixida a les 15 hores amb destinació a Montpe-
ller. L’arribada està prevista mes o menys cap a 
les 23 hores. Allotjament a l’hotel. 
Dissabte, 6 de desembre: La Camargue-
Montpellier. 
Matí: La Camargue (Desembocadura del riu Roi-
ne). Anirem a visitar la regió de la Camargue, 
comarca de Provença (Occitània) que s’estén al 
Delta del Roine. Destaquen el antics ports 
d’Aigüesmortes, les Santes Maries de la Mar, 
Saint Gille, La Grande Motte, El Grau du Roi... 
Vesprada: Visita de la ciutat de Montpellier. Re-
correrem el casc antic així com visitarem els 
principals monuments històrics: l’església de 
l’antiga abadia benedictina. Passeig de Peyrou. 
DIUMENGE, 7 DE DESEMBRE: NÎMES-2PONT DU 

GARD-AVINYÓ. 
Matí: Visitarem la bella ciutat de Nîmes, que con-
serva nombrosos monuments romans: La maison 
de Carrée, el temple de Diana, l’amfieatre romà, 
la torre Magna, les portes d’August i de França.  
A més dels monuments romans son dignes de visi-
ta els Jardins de la Fontaine i la catedral de sant 
Càstor. 
Vesprada: Visita d’Avinyó. 
Visitarem el palau papal, la ciutat emmurallada, el 
cèlebre pont del segle XIV. 
DILLUNS, 8 DE DESEMBRE: MONTPELLIER-VALÈNCIA. 
Matí: Possible acte oficial a l’Ajuntament de 
Montpellier i col·locació d’una placa commemora-
tiva en honor de Jaume I. 
Dinar: a Montpellier i després tornarem cap a 
València. 

VIATGE A MONTPELLIER 
Dins de les celebracions de “l’Any Jaume I” que enguany es commemora la junta de govern de 
l`Associació de cronistes té en projecte la realització d’un viatge a la ciutat natal del rei: Montpe-
llier, que en principi es duria a cap al mes de desembre. Els avancem tot seguit un possible 
l’itinerari del viatge. Conforme es croncreten més els detalls els donarem la corresponent informa-

El Ayuntamiento de Alcocer de Planes, en 
sesión plenaria ha nombrado a Sergio Silves-
tre Pérez, como nuevo Cronista Oficial de 

dicha población. Reciba la expresada corpo-
ración y nuestro nuevo compañero la más 
efusiva felicitación. 

SERGIO SILVESTRE, NUEVO CRONISTA OFICIAL DE ALCOCER DE PLANES 

HOMENATGE A JOSEP SÁNCEZ ADELL 
El passat dia 16 de juliol, reunida la Junta de Govern de la nostra Associació en l'Ateneu de València, va ser 
aprovada per unanimitat la proposta plantejada pel Sr. Martí Coronado, per a oferir un Homenatge a qui va 
ser Cronista Oficial de Castelló Josep Sánchez Adell. L'acte tindrà lloc en el transcurs de la segona jornada de 
la nostra XXVII Assemblea, a celebrar a Castelló el pròxim dia 18 d’octubre del present any, assistint com 
invitada a la jornada i al acte Elena Almela, viuda de Sánchez Adell, qui rebrà de mans del nostre president, 
el Sr Francesc de P. Momblanch García, un record d'este esdeveniment. 
Així també, a proposta del Sr. Martí, es va acordar invitar a la jornada de Castelló i a l’acte de Homenatge a 
Sánchez Adell, a la Societat Castellonenca de Cultura representada en la persona de la seua presidenta Elena 
Sánchez, filla del cronista homenatjat. Esta respectada institució de la qual Sánchez Adell va ser també presi-
dent i promotor, ha sigut i és una referència en tots els àmbits culturals de la societat castellonenca. 
Resulta inútil intentar resumir en  poques paraules la incommensurable talla intel·lectual de Sánchez Adell i 
el que la seua figura i prolixa labor investigadora ha influït en la historiografia i historiadors castellonencs. 
Tan sols referir que va ser President de la Societat Castellonenca de Cultura, Catedràtic Emèrit de la Univer-
sitat Jaume I, Arxiver Municipal, Acadèmic Corresponent de la Reial Acadèmia de la Història, però sobretot 
i açò és el que ens ocupa, Cronista oficial de la Ciutat de Castelló. 

Josep Martí Coronado 



del dia 16 de maig a la Sala de Plens del Consell 
Valencià de Cultura. El viatge cultural a 
l’exposició “La llum de les imatges” a Xàtiva es 
realitzarà el dia 26 de maig del 2007. El programa 
i horaris es comunicarà per carta a tots els Cronis-
tes de l'Associació. 
Sessió del 17-5-2007. Resum de l’Acta. 
A l’Ateneu Mercantil, en Sessió Ordinària i presi-
dits per el Sr. Momblanch, es reuniren els Srs.: 
Moleres /Sanchis /Royo /Martí. Excusen: Domé-
nech /Huguet /Guerrero /Griñó. Lectura de l’es-
borrany de l’Acta nº 4/2007 la qual va ser aprova-
da per unanimitat. El Sr. Momblanch informa de 
l’acte d’homenatge a Pere María Orts, Cronista 
Oficial de Benidorm, que va tindre lloc en el Saló 
de Plens de la seu del Consell Valencià de Cultura 
el passat dia 16 de maig. l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua va obsequiar als assistents amb el 
Llibre "Per la memòria Històrica dels valencians" 
del que és autor Pere María Orts. El Sr. 
Momblanch com a president de l'Associació de 
Cronistes va dirigir unes emotives paraules a l’h-
omenatja’t. Amb respecte al parlament del Sr. 
Momblanch, tots els presents a esta Sessió Ordi-
nària de Junta de Govern, van coincidir a felicitar 
al nostre president per la seua versada exposició, 
tant en la seua ajustada extensió com per 
l’encerta’t del seu contingut. El Sr. Momblanch 
exposa que seria convenient proposar una data per 
al viatge cultural a Terol-Albarrasí exposició: 
"Terra de Frontera", i començar els preparatius. El 
Sr. Martí informa de la seua assistència en nom de 
la Junta de Govern de l'Associació de Cronistes a 
l’acte inaugural del Congrés d'Història celebrat en 
la Universitat Cardenal Herrera, acte a què va 
assistir també el Sr. Pelejero i que va ser presidit 
pel Sr. Giner President de la Diputació de 
València. El Congrés va tindre lloc els dies 7, 8 i 
9 de maig, i atenent la crida de col·laboració que 
es va demanar per part d'esta Junta de Govern a 
tots els cronistes associats a través de la nostra 
revista Cronicó, cal assenyalar la presentació de 
comunicacions per part dels següents cronistes: El 
Sr. Ventura Cronista de Xàtiva, el Sr. Febrer 
Cronista d'Alcàsser, el Sr. Hernández Cronista 
d'Albal i el Sr. Martí Cronista d'Azuébar i Chóvar, 
tots estos que es tinga constància. Així mateix el 
Sr. Huguet va participar en la mesa dedicada a 
l’Horta com espai protegit. 

Josep Martí Coronado 
Vicesecretari segon i Secretari d’Actes. 

 

Sessió del 8-3-2007. Resum de l’Acta. 
A l’Ateneu Mercantil, en Sessió Ordinària i presi-
dits per el Sr. Momblanch, es reuniren els Srs.: 
Moleres/ Sanchis/ Royo /Martí /Doménech /
Huguet / Civera. Excusen: Guerrero/ Griñó. Lectu-
ra de l’esborrany de l’Acta nº 2/2007 la qual va ser 
aprovada per unanimitat. El Sr. Momblanch infor-
ma de l’audiència amb l'Honorable Conseller de 
Cultura Font de Mora, a qui va assistir també per 
part de la Conselleria: Conxa Gómez Secretària 
Autonòmica de Cultura i Política Lingüística i per 
part d'esta Junta de Govern els Senyors: 
Momblanch, Moleres, Sanchis i Martí. En este acte 
es van tractar temes relatius a l'Associació de 
Cronistes, ressaltant la bona acollida a tot el que va 
ser exposat pels representants de la nostra 
Associació i el tracte cordial del Conseller i 
Secretària Autonòmica de Cultura. El Sr. 
Momblanch informa del nomenament d'Antonio 
Galiano Cronista d'Oriola, com a Degà del Col·legi 
Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant. 
El Sr. Momblanch comunica que amb motiu de 700 
Aniversari de la Troballa de Ntra. Sra. de 
Monserrate (Any Jubilar) se lliura certificat “en 
record de la visita i pelegrinatge al santuari de 
Monserrate expedint diploma, certificant la 
presència de l’Associació de Cronistes Oficials del 
Regne de València". El Sr. Momblanch informa 
d’haver rebut comunicat de Francisco Cardells 
Martín, sobre la realització del Primer Congrés 
Universitari d'Història Comarcal organitzat per 
CEU Sant Pablo, a celebrar els dies 7, 8 i 9 de maig 
del 2007. S'Acorda que el Sr. Martí es pose en 
contacte amb el Sr. Cardells i li facilite recolzament 
i llistat de cronistes de l'Associació. El Sr. Huguet 
comunica el seu nomenament com a Cronista 
oficial de Portell de Morella, els assistents feliciten 
molt efusivament al Sr. Huguet pel nou càrrec. 
Sessió del 19-4-2007. Resum de l’Acta. 
A l’Ateneu Mercantil, en Sessió Ordinària i presi-
dits per el Sr. Momblanch, es reuniren els Srs.: 
Moleres / Sanchis/ Royo /Martí /Doménech /
Ventura /Civera /Casimiro. Excusen: Estarlich /
Huguet /Guerrero /Griñó /Sala. Lectura de l’es-
borrany de l’Acta nº 3/2007 la qual va ser aprovada 
per unanimitat. El Cronista de Llíria Sr. Amadeu 
Civera, presenta el llibre: “750 Aniversari de la 
Carta de Població de Llíria”, editat per l'Ajunta-
ment de Llíria. El Sr Doménech comunica la pre-
sentació del llibre “Xèrica: una història germinada 
(dels orígens fins a 1939)”. Autors els Srs. Domé-
nech i Guerrero. Respecte del homenatge a Pere 
María Orts i Bosch, se celebrarà a les 19,30 hores 
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